Bluetooth alapú elektromos kapunyitó
Bemutatjuk a Nold Opent, amely egy
csúcstechnológiás hardver és egy ingyenesen
elérhető szoftver kombinációja. Hatékony
megoldás, amely okosabb, mint gondolná!

A Nold Open készülék a meglévő elektromos kapu-, illetve
garázsnyitó berendezéshez csatlakozik.
Kompatibilis bármely elektromos kapuval, garázsajtóval illetve beléptető rendszerrel.
A két beépített kimenetnek köszönhetően akár két kapu is irányítható egy eszközzel.
A kimenetek konfigurálhatósága révén számtalan felhasználási lehetőség adott.

A legfejlettebb,vezeték
nélküli Bluetooth Smart
technológiával ellátva!

Offline működési mód,
amelyhez nem szükséges
wifi kapcsolat sem.

Tökéletes megoldás az egész család számára
Tegye könnyebbé az életét és használja telefonját, mint egy kulcsot. A nagyszülőknek
nincs okostelefonja? Semmi gond, hiszen a Nold Open párhuzamosan használható a
tradícionális távirányítókkal.

Biztonságos kulcsmegosztás
A Nold Open eszközzel könnyedén megoszthatja virtuális kulcsát családtagjaival,barátaival
vagy visszavonhatja a hozzáférést garázsához a kijelölt személy e-mail címének
használatával.
 Korlátlan számú telefonkészülék csatlakoztatható egy Nold Open készülékhez
 Korlátlan számú kulcsmegosztás.
 Hozzáférés biztosítása vagy letiltása akár távolról is.

Felhőalapú szolgáltatás az eszközök online kezelésére
 A felhasználóbarát
weboldalon nagyszámú
felhasználót kezelhet
könnyedén.

Komplex megoldás
 Használja a Nold applikációját
kapunyitó készüléke egyszerű
beállítására és vezérlésére. Integrálja
meglévő távirányítóit egyetlen
applikációba.
 Riasztórendszerek ki/be kapcsolása
 mágneszárak működtetése
 egyéb széleskörű felhasználhatóság.
API hozzáférés fejlesztők számára a komplexebb felhasználási
lehetőségekért.
 OAuth2 alapú hitelesítés lehetővé teszi a szerverhez való hozzáférést
harmadik fél számára is anélkül, hogy megosztana felhasználói
adatokat.
 REST alapú protokollal egyszerű, biztonságos és széleskörű
összekapcsolást biztosít külső rendszerekkel.

Bővebb információ: H-T Kapu kft-9012 Győr, Győri út 86. Tel: 96/448-896

Ismerje meg a Nold Cloud nyújtotta lehetőségeket

Fedezze fel felhőalapú szolgáltatásunkat, amely segít egy teljeskörű beléptető rendszer
menedzselésében.
Vegye át az irányítást és élvezze a kényelmet!
Egy felhasználóbarát felület, amellyel könnyedén menedzselheti eszközeit és vendégeit a
felhőben.
 Hozzon létre időkorlátos vagy ismétlődő hozzáférést az eszközeihez.
 Vonja vissza vagy módosítsa vendégei hozzáférését távolról, egyesével vagy
csoportosan.
Optimalizálja üzleti folyamatait és spóroljon időt!
Egy átlátható rendszer, ami segít leegyszerűsíteni a vendégmenedzsment folyamatát.
 Adjon hozzáférést vendégeinek különböző ajtókhoz, akár különböző helyszíneken.
 Gyűjtse Excel fájlba a vendégek adatait és integrálja csoportosan a Nold rendszerébe.
Legyen informált bárhol is jár!
A felhőalapú rendszernek köszönhetően könnyedén nyomonkövetheti, kinek van hozzáférése a beléptető rendszeredhez, illetve mikor használták azt.
 A felhőben tárolt adatok segítenek megismerni a látogatói szokásokat, amik alapján
fejlesztheti saját üzletét is.
 Állítson be valós idejű értesítést a telefonján a fontos események jelzésére.

Bővebb információ: H-T Kapu kft-9012 Győr, Győri út 86. Tel: 96/448-896

Kiegészítő funckiók, amelyek teljessé teszik a
Nold Cloud-ot
Olyan funkciókat igyekeztünk beépíteni, amelyek igazán hatékonnyá teszik a használatot.

Admin jog átruházása
Különböző eszközök profilok közötti mozgatása új regisztráció
létrehozása nélkül.


Billentyűparancsok használata
Akár az egér nélkülözésével is kezelhető a Nold Cloud felülete.


Egyénileg formázható emailek
Hozzáférés megosztásakor kiküldött emailek kiegészíthetők saját
márkaelemek.


QR kódos megosztás
QR kód olvasása a látogatókkal való gyorsabb kulcsmegosztás
érdekében.


Bulk kezelés
Több személy kijelölésével együttesen szerkeszthető a hozzáférés.


SSL titkosítás
Magas védelmi szintű biztosítás a céges adatok védelmében.


99,98% készenléti idő
A megbízhatóság számunkra is fontos, ezért folyamatosan
monitorozzuk a rendszert.


Tableten való elérés
A Nold Cloud mobil eszközökre lett optimalizálva, tehát kényelmes
iPaden és egyéb tableten is.


Prémium támogatás
Segítségnyújtás a rendszer beállításával, integrációjával és
fenntartásával kapcsolatban.


Bővebb információ: H-T Kapu kft-9012 Győr, Győri út 86. Tel: 96/448-896

